
  

 

 

 

 KVARTALSRAPPORT ETT 2019 
ORGO TECH AB (PUBL) 

 
 
 

Det finns flertalet risker som kan påverka ORGO TECH AB (publ):s (”Bolaget” eller ”Orgo Tech”) verksamhet och resultat. 

Flertalet av de interna riskerna förebygger Bolaget genom att stärka Bolagets interna rutiner, men det finns yttre faktorer 

som Bolaget inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av 

bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information om Bolaget går att få på www.orgotech.com. 

 

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 16 april 2019 . 



  

Bolaget har per 2019-03-31: 10 000 000 stycken aktier. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2019 uppgick till 10 000 000 (8 866 667). 

 

 
FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG 

 

 
 

 

 

  

Översikt (SEK)  2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01- 
2018-12-31 

Nettoomsättning   324 417 512 287 2 761 929 

Resultat efter finansiella poster  -573 861 -620 060 -2 149 205 

Balansomslutning  2 930 607 5 095 154 3 745 465 

Soliditet  90 % 93 % 86 % 

     

  

VD HAR ORDET 
 

Till en början vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv. Mitt namn är Alexander Winqvist och jag är sedan den 2 april 2019 

ny VD på Orgo Tech AB. Jag har en bakgrund inom företagsutveckling i den globala TMT-sektorn samt erfarenhet från nordisk 

investment banking och ser fram emot att med min erfarenhet kunna bidraga till, samt navigera Orgo Tech framåt mot nya 

möjligheter. Det är med stor entusiasm jag tar vid och ser med spänning fram emot att få fortsätta vara en del av den 

utvecklingsresa som tidigare VD Thomas Jansson påbörjade. Jag vill även passa på att tacka Thomas för ett mycket gott utfört 

arbete under sin tid som har sett till att bolaget är redo för fortsatt utveckling. 

 

Orgo Tech har nu avslutat 2019 års första kvartal under vilket bolaget har genomgått ett effektiviseringsarbete för att öka 

flexibilitet i hur vi arbetar där största fokus legat på produktutveckling. Som tidigare kommunicerats har detta medfört en negativ 

effekt på Orgo Techs omsättning jämfört med korresponderande period för 2018 men vi har samtidigt framgångsrikt minskat 

bolagets totala kostnadsmassa för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkts- samt kostnadsstruktur för framtiden. 

 

Som ovan nämnt har Orgo Tech valt att lägga stort fokus på produktutveckling och har under det senaste kvartalet släppt en 

uppdaterad version av bildoptimeringstjänsten IMGO för iPhones med syfte att kunna stödja fler funktioner samt leverera en 

högre kundnytta. IMGO har även gjorts tillgänglig för Android-användare för att nå en bredare publik. Vi kommer att fortsätta 

vår utveckling av IMGO under kommande kvartal i takt med marknadsefterfrågan med kontinuerligt förbättrade, samt nya, 

funktioner för att försäkra oss om att ligga i framkant av vad vår målgrupp efterfrågar samt fortsatt bidraga till högsta möjliga 

kundnytta. Under kvartalet har Orgo Tech även inlett utveckling av ett CMS (Content Management System) för lead-generation 

som på sikt ska integreras med IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och effektivisera uppdateringar av annonser och 

annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av 

innehållet på flera olika webbadresser. 

 

Orgo Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som kontinuerligt vidgas 

med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya 

möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag. Det förs för tillfället dialoger med potentiella målbolag vars tjänster och 

utvecklingspotential utvärderas. Fokus under kommande kvartal kommer bestå av att utveckla bolagets produkter och digitala 

tjänster samt evaluera potentiella förvärv vilket betyder att kommande periods omsättning fortsatt kommer vara påverkad 

negativt. 

ALEXANDER WINQVIST 
VD, Orgo Tech AB 
April 2019 

 



 

 

UNLOCK MORE SPACE ON YOUR PHONE. 
SPEED UP YOUR WEBSITE. INCREASE 

YOUR CONVERSIONS AND ENJOY A 
FASTER, MORE ACCESSABLE WEB.  

 
AN OPTIMIZED WEB. 

Om ORGO TECH 
Orgo Techs verksamhet vilar på två ben - dels genom 

utvecklad tjänst benämnd IMGO och dels genom IT-

konsultering. 

 

IMGO: 
Orgo Tech erbjuder webbaserade tjänster som hjälper 

webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning 

och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets 

tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för 

såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt 

har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större 

bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina 

webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en 

betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. 

Tjänsten finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och 

kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar 

automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna 

till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med 

tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för 

företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader 

och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det 

ledande bolaget inom optimering av högtrafikerade 

webbplatser och webbtjänster. IMGO utgår från en 

månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar 

för den tjänst som används. Intäkterna per dags dato 

genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild 

samt 50 öre per GB i CDN-trafik. 

 

 
 

 
Konsultverksamheten: 
Orgo Tech erbjuder flera tjänster under varumärket 

orgowebb som hjälper andra företag att bl.a. automatisera 

uppgifter, snabba upp deras system eller webbplatser och 

får de att synas mer på sociala medier och Google. Genom 

att snabba upp ett system med någon sekund per sidvisning 

eller genom automatisering av rutinuppgifter uppgifter kan 

ett företag frigöra många timmar som istället kan 

investeras i andra mer produktiva uppgifter. Tjänsternas 

prissätts från en rörlig modell beroende på vilken typ av 

tjänst kunden efterfrågar. Priset kan sättas månads-, 

projekt- eller timvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Utveckling i siffror under perioden 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

 

Omsättning 
Nettoomsättningen under första kvartalet 2019 uppgick till 

324 417 (512 287) SEK. Kvartalets intäktsminskning beror 

som tidigare kommunicerat på ett ökat fokus på 

produktutveckling. 

 

Finansiell utveckling 
Resultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till  -573 861 

(-620 060) SEK. Bolaget har jämfört med föregående 

verksamhetsår minskat den totala kostnadsmassan vilket 

har medfört positiv inverkan på kvartalets resultat jämfört 

med korresponderande period 2018. 

 

Likviditet 

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2019 uppgick till 1 

361 490 (4 587 860) SEK och soliditeten per den 31 mars 

2019 uppgick till 90 (93) procent. 

 

Händelser under perioden 
• Ett VD-byte sker i mitten av februari mot bakgrund av 

att styrelsen i Bolaget anser att de är i behov av en 

energiinjektion genom att växla upp både i tempo och 

i storlek mätt i omsättning 

• Det kommuniceras att Bolaget intensifierar arbetet 

med att finna potentiella förvärvsobjekt och utöver att 

Bolaget själva letar efter förvärv kommer Bolaget 

anlita rådgivare för uppgiften 

• Orgo Tech meddelar att deras bildomptimeringstjänst 

IMGO nu finns tillgänglig för Android på Google Play 

• Säger upp avtalet om likviditetsgaranti för Bolagets 

aktie - likviditeten i aktien bedöms vara god 

• Kallar till årsstämma den 24 april 2019 

• Inleder utvecklingen av ett CMS för lead-generation 

som på sikt ska integreras med Bolagets 

bildoptimeringsprodukt IMGO 

 

Händelser efter perioden 
• Tillsätter ny VD – Alexander Winqvist 

• Meddelar aktiemarknaden att Bolaget förväntas 

släppa uppdaterade versioner av IMGO under kvartal 

två 

 

Aktien 
Det finns ett aktieslag i Orgo Tech. Bolagets aktie är noterad 

på Spotlight (f.d. Aktietorget) under tickern ”ORGO”. Per den 

31 mars 2019 uppgick antalet aktier till 10 000 000 (10 000 

000). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 

2019 uppgick till 10 000 000 (8 866 667). 

 

 

 

 

Teckningsoptioner 
Bolaget har totalt 400 000 teckningsoptioner utställda på 

nyckelpersoner i Bolagets ledning. Varje teckningsoption 

ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 6 SEK per 

aktie där teckning kan ske från och med den 1 oktober 2018 

till och med den 31 oktober 2020. Vid fullt utnyttjade 

teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 40 

000 SEK. 

 

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black & 

Scholes-formeln. 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Kvartalsrapporten har upprättats enligt 

Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (”K3”). För ytterligare information 

om redovisningsprinciper hänvisas till Orgo Techs 

årsredovisning för 2018. 

 

Granskning av revisor 
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

 

Finansiell kalender  
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid 

varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade 

enligt följande: 

 

• Årsstämma  2019-04-24 

• Q2-rapport  2019-08-02 

• Q3-rapport  2019-11-01 

• Bokslutskommuniké 2020-02-03 

 

Årsstämman hålls den 24 april 2019 kl. 12.00 i Arcinovas 

lokaler på adress: Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. 

 

Avlämnande av kvartalsrapport ett 
Stockholm, den 16 april 2019 

Orgo Tech AB (publ) 

Styrelsen 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESULTATRÄKNING 

  

 

   

     

(SEK) 
 

 2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  324 417 512 287 2 761 929 

Summa intäkter  324 417 

 

512 287 2 761 929 

Rörelsens kostnader     

Inköp tjänster  -155 119 -208 305 -953 484 

Övriga externa kostnader  -323 823 -416 459 -1 506 830 

Personalkostnader  -437 465 -508 663 -2 453 046 

Summa kostnader  -916 407 -1 133 427 -4 913 360 

Rörelseresultat  -591 990 -621 140 -2 151 431 

Resultat från finansiella investeringar     

Ränteintäkter  18 129 1 140 2 427 

Räntekostnader  0 -60 -201 

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. & SKATT  18 129 1 080 2 226 

Resultat efter skatt  -573 861 -620 060 -2 149 205 

Skatt på periodens resultat  0 0 0 

PERIODENS RESULTAT  -573 861 -620 060 -2 149 205 

Resultat per aktie  -0,06 -0,06 -0,21 

     



 

 

BALANSRÄKNING 

   

(SEK) 
 

   2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
      

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav    500 000 0 500 000 

Depositioner    160 000 0 160 000 

    660 000 0 660 000 

Summa anläggningstillgångar    660 000 0 660 000 

       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    676 199 207 793 1 304 700 

Övriga fordringar    110 369 37 752 40 000 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    122 549 261 749 143 615 

    909 117 507 294 1 488 315 

       

Kassa och bank    1 361 490 4 587 860 1 597 150 

Summa oms.tillgångar    2 270 607 5 095 154 3 085 465 

SUMMA TILLGÅNGAR    2 930 607 5 095 154 3 745 465 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital    1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Överkursfond    5 892 857 5 892 857 5 892 857 

Balanserat resultat    -3 684 120 -1 534 915 -1 534 915 

Periodens resultat    -573 861 -620 060 -2 149 205 

Summa eget kapital    2 634 876 4 737 882 3 208 737 

 
Kortfristiga skulder 

      

Leverantörsskulder    1 117 97 621 7 838 

Övriga skulder    132 592 63 232 245 667 

Upplupna kostnader och förutbet. intäkter    162 022 196 419 283 223 

Summa kortfristiga skulder     295 731 357 272 536 728 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    2 930 607 5 095 154 3 745 465  



 

 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
(SEK) Aktiekapital Nyemission 

under reg. 
Överkurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Periodens  

resultat 
Totalt 

       
Ingående balans 2018-01-01 800 000 6 000 000 92 857 -1 511 079 -23 836 5 357 942 

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -23 836 23 836 0 

Nyemission 200 000 -6 000 000 5 800 000 0 0 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 -2 149 205 -2 149 205 

Utgående balans 2018-12-31 1 000 000 0 5 892 857 -1 534 915 -2 149 205 3 208 737 

       

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -2 149 205 2 149 205 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 -573 861 -573 861 

Utgående balans 2019-03-31 1 000 000 0 5 892 857 -3 684 120 -573 861 2 634 876  

       

       

       

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLAG 
Orgo Tech AB (Publ) 

Kungsgatan 4B 

111 43 Stockholm 

Telefon: +46(0)8-121 53 890 

Email: ir@orgotech.com 

Hemsida: www.orgotech.com 

 

 

MARKNADSPLATS 

Spotlight Stock Market 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

Telefon: +46(0)8-511 680 00 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

Telefon: +46(0)8-402 90 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


